
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt  és  valamennyi 
megjelentet. Megállapította, hogy az ülésen 8 képviselő megjelent. Szegedi Csaba képviselő 
jelezte,  hogy nem tud részt  venni  az ülésen,  Szabó Gyula képviselő jelezte,  hogy később 
érkezik.  Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése  határozatképes.  Javasolta  a 
meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapította,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  8  igen 
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

   NAPIRENDEK:

1. Polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki  jelentés  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés 
közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester,
alpolgármester,
állandó bizottságok elnökei

2. Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság



4. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Beszámoló a konyha egy éves működésének tapasztalatairól

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6. Javaslat  az  étkezési  térítési  díjak  felülvizsgálatára,  a  2009.  évben  fizetendő 
díjakról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. Tájékoztató a 2009. évi rendezvénytervről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: művelődés-szervező
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Szociális Bizottság

8. Egyéb

1. napirend

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2008. 44. hét – 2008. 45. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, majd az ülést megelőző hét tekintetében az 
alábbiakról számolt be:

- A Képviselő-testület döntése értelmében szerződéskötésre került sor a gombai 490/1. hrsz.-ú 
Gombai úti 2482 m2 területű ingatlan vételéről, amely tény az ingatlan-nyilvántartásban 2008. 
november 11-én már széljegy bejegyzésként megjelent. 

- Helyszíni ellenőrzést tartott az Ady Endre utcai helyreállítás miatt a Közép-magyarországi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács,  a  Pest  Megyei  katasztrófavédelmi  Igazgatóság  és  a 
Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ  Útfenntartási  és  Üzemeltetési  Főosztályának 
egy-egy képviselője. A támogatás megfelelő felhasználását igazolták.
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 -  A  Helyi  Vidékfejlesztési  Iroda  munkatársainak  közreműködésével  megtartott  civil  és 
vállalkozói  fórumon  a  megjelentek  tájékoztatást  kaptak  a  vidékfejlesztési  pályázatok  által 
elérhető támogatásokról, valamint az önkormányzat vállalkozásfejlesztési koncepciójáról. 

- A vidékfejlesztési pályázat előkészítésében közreműködő építész és tájépítész a Kulturális 
Örökségvédelmi  Hivatal  munkatársával  egyeztetett  a  műemléki  környezet  és  a  műemléki 
védettségű épület kertje vonatkozásában. Az egyeztetés és levéltári kutatások után november 
18-án már vázlattervek birtokában kerül sor a pályázati anyag egyeztetésére.

- Ismertette, hogy megrendelésre kerültek az új bútorok az Egészségház felújított váróiba. A 
betegváró  és  a  védőnői  váró  összesen  25  széket,  egy  asztalt  és  három  állófogast  kap, 
összességében 222.415.-Ft + ÁFA, azaz 266.984.-Ft ellenében.

- Elmondta, hogy a mezei őrszolgálat megszervezésének tervéről tájékoztatást kapott Bénye, 
Káva, Péteri, Úri és Tápióság községek polgármestere.

Kérte, hogy aki a polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül a polgármesteri tájékoztatót elfogadta.

2. napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdezte Kósa Erzsébet Anikó jegyzőt, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs szóbeli kiegészítése.

Lehota Vilmos
Kérdezte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértőt, hogy a szakértői véleményhez van-e szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Schmidt Géza
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a beszámoló indokolt, szükségszerű, törvényes. 

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta,  kérdezte  a  bizottságok 
álláspontjait.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot 
és a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolta. 
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Fodor Béla
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta. 

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  egyetértett  a  határozati  javaslatban  és  a 
rendelet-tervezetben foglaltakkal és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén szavazásra 
kérte a Képviselő-testületet,  aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     151/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2008.  évi 
költségvetési  előirányzatainak  módosítására  vonatkozó  javaslatot,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta.

1. A  képviselő-testület   az  alábbiak  szerint  egyetért  a  bevételi-  és  kiadási  előirányzatok 
módosításával.

Bevételi Kiadási
előirányzat változása

Munkahelyi vendéglátás    
        személyi juttatás + 41
        munkaadókat terhelő járulék - 41
Önkormányzati igazgatási tevékenység    
        személyi juttatás + 1 001
        munkaadókat terhelő járulék + 32
        dologi kiadás + 3 817
        működési célú támogatás nonprofit szervezetek 
részére

+ 50

        Beruházások + 4 500
        Felújítás + 806
        általános tartalék + 2 052
        felhalmozási célú hitel visszafizetése + 2 000
        Céltartalék - 16 906
        előző évi pénzmaradvány igénybevétele + 5 086
Város és községgazdálkodás
        dologi kiadás + 428
Feladatra nem tervezhető elszámolások
        helyi adó + 829
        települési  önk.  jövedelemdifferenciálódás 
mérséklése

- 829

Óvodai nevelés
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        személyi juttatás +257
        munkaadókat terhelő járulék - 257
Védőnői szolgálat    
        személyi juttatás +27
        munkaadókat terhelő járulék - 27
        Beruházás + 4 000
Házi segítségnyújtás    
        személyi juttatás +13
                                                            
        munkaadókat terhelő járulék - 13
Települési hulladékkezelés
        intézményi működési bevétel + 3 000
        dologi kiadás + 3 000
Szennyvízkezelés
        Államháztartáson  kívüli  felhalmozási  célú 
pénzeszköz átadás

+ 3 100

Művelődési központok tevékenysége           
        személyi juttatás +27
       munkaadókat terhelő járulék - 27
       dologi kiadás + 76
Egyéb kulturális tevékenység
       dologi kiadás + 130

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  rendelet-tervezettel  kapcsolatban  a  bizottsági  véleményeken  kívüli 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testületet, aki a 
beterjesztett  rendelet-tervezet  alapján  a  rendelet  módosítását  támogatta,  kézfelemeléssel 
jelezte. 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
30/2008. (XI. 14.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II. 01.) sz.
Képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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3. napirend
Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

Lehota Vilmos
Kérdezte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértőt, hogy a szakértői véleményhez van-e szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Schmidt Géza
Kiemelte,  hogy  az  a  kedvező  teljesítési  arány,  amely  megjelenik  a  bevételeknél  és  a 
kiadásoknál egyaránt, az egy időarányos teljesítés. Ugyancsak pozitív, hogy a gépjárműadónál 
jelentős bevételi  többlet  jelentkezik.  Valószínűsíthető,  hogy az év végéig bevételi  többlete 
lesz  az  önkormányzatnak.  Kiegyensúlyozott  gazdálkodást  mutat  a  tájékoztató,  annak 
elfogadását javasolta.

Lehota Vilmos
Tájékoztatásként  elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  2.  és  3. 
pontját előterjesztőként visszavonja. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét kérte.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  Önkormányzat  2008.  évi  költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását javasolta a Képviselő-testület 
felé. 

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  Önkormányzat  2008.  évi  költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület részére.

Lehota Vilmos
Kérte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben szereplő, módosított, egy pontos határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki 
elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     152/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és az 
alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület  az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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4. napirend

Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

Lehota Vilmos
Kérte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg a szakértői 
véleményhez.

Dr. Schmidt Géza
Megjegyezte,  hogy nagyon  nehéz a  gazdasági  helyzet.  A jelenlegi  politikai  helyzetben  és 
gazdasági  környezetben  csak  a  törvény  elfogadását  követően  válik  ismertté,  hogy  az 
önkormányzat  milyen  központi  forrásokkal,  illetve  átengedett  bevétellel  rendelkezik  a 
következő esztendőben.
Az előterjesztés felhívja a figyelmet, hogy arra kell koncentrálni, hogy a bevételeket a lehető 
legpontosabban  ki  kell  munkálni.  Amint  a  központi  források  adottak  lesznek  takarékos 
gazdálkodás szükségeltetik az új esztendőben. 
Kiemelte, hogy a jövő évi költségvetés tervezését illetően fontos a Fundamenta-lakáskassza 
lakás-előtakarékossági  szerződésekből  várható  bevétel,  ugyanakkor  a  85  %-os  teljesülés 
számbavétele indokolt mértéktartásra utal.
Javasolta, hogy a koncepciót fogadja el a Képviselő-testület.

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta,  kérdezte  a  bizottságok 
álláspontjait.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot  a 
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztést  megtárgyalta  és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén egyetértett a határozati javaslatban foglaltakkal 
és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
Elmondta,  hogy  a  bizottsági  ülésen  két  témát  tárgyaltak  részletesebben,  az  egyik  a 
Fundamenta lakáskasszával kapcsolatos 85%-os teljesítési arány,  ez azt jelenti, hogy 273,4 
millió forint az összes várható kifizetés, amiből 232,4 millió forint, ami 2009-ben várható, 
ezért van 85%-os teljesítési arány.  Szintén lényeges a gazdálkodás szempontjából, hogy az 
utolsó  költségvetési  javaslat  szerint  az  idei  normatívához  képest  a  jövő  évben  várhatóan 
megközelítően 3 millió forinttal kap kevesebbet az Önkormányzat.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  ülésén  felvetődött  a  jelenleg 
felfüggesztett születési támogatás újra indítása. 
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A  születési  támogatás  összegét  30.000.-Ft-ban  javasolta  a  bizottság  megállapítani.  A 
költségvetés készítésénél kéri a bizottság véleményét figyelembe venni.

Lehota Vilmos
Kérte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén a 
Képviselő-testület  döntését  kérte.  Aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     153/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot 
elfogta, s azt a 2009. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának 
tekinti. 

2. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg
a) a költségvetési egyensúly megtartását, 
b) az önkormányzat működőképességének megőrzését,

3. A  képviselő-testület  a  költségvetési  egyensúly  megtartása,  a 
működőképesség megőrzése érdekében szükségesnek tartja:
a) a szennyvízcsatorna-beruházáshoz kapcsolódó beruházási hitel 

visszafizetése érdekében pontos havi ütemezéssel meghatározni 
a  Fundamenta-Lakáskassza  Zrt-vel  kötött  lakás-
előtakarékossági  szerződésekhez  kapcsolódó  jogokat  és 
kötelezettségeket,

b) a vagyongazdálkodási- és vállalkozásfejlesztési koncepciókban 
foglaltak végrehajtásának megkezdését,

c) az adófizetési morál javulásának elősegítését, ennek érdekében 
a  helyi  adókról  szóló  rendelet  módosítását,  az  adóhátralék-
behajtás hatékonyságának növelését,

d) a  külső  források  bővítését  a  pályázati  lehetőségek 
kihasználásával, további pályázatokhoz való kapcsolódással, 

e) szigorú  és  takarékos  gazdálkodás  mellett  folytatni  a 
hagyományőrző programokat.

f) a fejlesztési akciótervben foglalt beavatkozások végrehajtását.

Határidő: 2009. február 15. illetve folyamatos 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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5. napirend

Beszámoló a konyha egy éves működésének tapasztalatairól

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatos  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta. 
Kérdezte a bizottság véleményét.

Lehoczki Zoltán
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  a  bizottság  egyetértett  az 
előterjesztésben foglaltakkal és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Megjegyezte, hogy a napirendi pont tapasztalatait a 6-ik napirendi pont támasztja alá.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a  napirendhez  kapcsolódóan 
további hozzászólást a képviselők nem tettek, szavazásra kérte a Képviselő-testületet. Aki a 
konyha egy éves működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta, kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     154/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a konyha egy éves működésének tapasztalatairól szóló beszámolót és 
az alábbi határozatot hozta:

       Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyha egy éves  
       működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

6. napirend

Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára, a 2009. évben fizetendő díjakról 
szóló rendelet megalkotása

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét 
kérte.
Megjegyezte, hogy a bizottsági üléseken tárgyalták, hogy a meghatározott nyersanyagnorma 
elegendő volt a főzésre. A jelenleg alkalmazott nyersanyagnorma emelése nem indokolt.
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Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-
testület felé elfogadásra javasolta.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  lévén  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

          155/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatal  főzőkonyháján 
alkalmazott  étkezési  térítési  díjak összegét  2009.  január  1-
jétől nem módosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi 
munkaterv  előkészítésekor  az  étkezési  térítési  díjak 
felülvizsgálatát  a  2009.  júniusi  ülés  napirendjei  között 
tervezze.

Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7. napirend

Tájékoztató a 2009. évi rendezvénytervről

Lehota Vilmos
Kérdezte Máté Józsefné művelődés-szervezőt, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése?
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Máté Józsefné
Az  írásbeli  tájékoztatóval  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  a  költségvetési  részét  nem 
összegezte.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a költségvetési igényre a következő ülésre is elegendő választ kapni.

Ismertette,  hogy  a  napirendi  pontot  a  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Szociális-és  Gyámügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok álláspontjait kérte.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  2009.  évi 
rendezvénytervre  vonatkozó  tájékoztatót  és  a  határozati  javaslat  elfogadását  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.

Elmondta,  hogy  a  bizottsági  ülésen  az  Operettest  1/1.  rész  és  1/2  rész  szervezői  között 
mutatkozó eltérést nem értették.

A  Pénzügyi  Bizottság  kérése  a  szüreti  felvonulással,  kölcsönzési  díjak  csökkentésével 
kapcsolatos részre vonatkozóan, hogy a költségvetés a varratással legyen tervezve és majd 
februárban dönt róla a Képviselő-testület, hogy belefér-e a költségvetésbe.

Máté Józsefné
Válaszként  elmondta,  minden  év  tavaszán  van  a  nyugdíjas  klubnak  egy  operettest.  Az 
Operettest  1/1.  és  1/2.  részénél  azért  más  a  szervező,  mert  a  nyugdíjas  klub  megrendezi 
tavasszal a rendezvényét, aminek a bevétele a nyugdíjas klubé és befizetik a terembérletet, de 
a nyugdíjas klub azért,  hogy ezt megteheti,  megrendezi őszre a második részét is, aminek 
viszont a bevétele az önkormányzaté.

Lehota Vilmos
Kérte  a  képviselőket,  amennyiben  nincs  további  hozzászólásuk,  úgy  az  előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslatról  kézfelemeléssel  szavazzanak.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy:

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

156/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  2009.  évi  rendezvénytervre  vonatkozó  tájékoztatót,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:
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1. A  Képviselő-testület  2009.  évi  rendezvénytervről  szóló 
tájékoztatót elfogadta.

2. Felkéri  a  művelődés-szervezőt,  hogy  a  2008.  december  11-i 
ülésre  készítse  el  a  rendezvényterv  részletes  változatát  a 
tizenéves  korosztálynak  szóló  rendezvények  különös 
hangsúllyal való figyelembevételével.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

8. napirend
Egyéb

- Borzsák Endre emlékkönyv szerkesztőbizottságának kérelme

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  Laza  István,  a  Borzsák  Endre  Hagyományőrző  Egyesület  emlékkönyv 
szerkesztőbizottságának elnöke Borzsák Endre néprajzkutató (1909-1985) születésének 100. 
évfordulójára  időzített  megjelenésű  emlékkönyv  előkészítése  ügyében személyesen  kereste 
meg.
A  900  eFt  tervezett  bekerülési  összköltség  nagy  részét  szeretnék  a  megjelenés  előtt 
biztosítani,  hogy ~2.000.-Ft alatt  lehessen értékesíteni az emlékkönyvet.  Borzsák Endre az 
1940-es évek végétől egy évtizednél is több időt töltött önkéntes belső száműzetésben Tetén, 
amely  környezethez  számos  kutatása  is  kapcsolódik.  A  kiadást  támogatja  Monor  Város 
Önkormányzata,  a  Magyar  Néprajzi  Múzeum,  de a  szerkesztők megkeresték  Gomba,  Úri, 
valamint Debrecen önkormányzatát is.
Javasolta,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzata  is  biztosítsa  támogatásáról  a 
szerkesztőbizottságot.  

Kérdezte a Képviselő-testület véleményét, hozzászólását. Hozzászólás nem lévén, kérte, hogy 
aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     156/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borzsák Endre emlékkönyv szerkesztőbizottságának kérelmét és az 
alábbi döntés hozta:

A Képviselő-testület támogatja Borzsák Endre néprajzkutató
születésének 100. évfordulója alkalmából tervezett emlékkönyv
kiadását, amelyből 50 példány megvásárlására előzetesen
100.000.-Ft. támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

 Határidő: értelemszerűen  
      Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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-  Az  október  11-én  megtartott  szüreti  mulatságok  szervezésének  pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatos problémák

Lehota Vilmos
A  Képviselő-testület  a  147/2008.  (X.  30.)  sz.  határozatával  Máté  Józsefné  művelődés-
szervező  meghallgatásával  bízta  meg.  A  meghallgatásra  sor  került,  a  meghallgatási 
jegyzőkönyv a képviselők előtt van. A jegyzőkönyvhöz csatolásra került Máté Józsefné által 
írt levél. Máté Józsefné művelődés-szervező levelére az alábbiakat reagálta:

Máté Józsefné nem feljegyzés címszó alatt kapott kézhez levelet, hanem értesítést kapott 
kézhez, aminek a melléklete volt feljegyzés.
- azt,  hogy  100.000.-Ft-ot  népi  ruhák  varratásához  textíliák  vásárlására  felvehetett, 

megelőzte  egy  kérelem,  amelyre  engedélyt  kapott,  felvette,  elszámolt  vele,  de  a 
kérelemben  meghatározott  10  rend  ruhánál  többre  is  elegendő  volt  ez  az  anyag 
költség.

- az, hogy valaki felajánlja a varratási  költségek töredékéért  a varratást és valaki ezt 
elfogadja,  természetesen  meg  lehet  tenni,  ha  előirányzaton  belül  marad.  Ilyen 
nagyságrendű költségnél  már  nem elegendő egy elfogadás,  hanem vagy előzetesen 
kell megkötni a megbízási szerződést, vagy akár több árajánlatot is be lehet szerezni 
hozzá, mert ez kifizetett nettó értékben 142.000.-Ft volt.

- amennyiben  a  felvonulók  egy  része  kezdeményezte  a  pénzgyűjtést,  arra  nem  a 
művelődés-szervezőnek  kellett  volna  igent  mondania  és  beszednie,  mivel  ez 
szabálytalan,  ehhez  hozzájárulást  a  képviselő-testületnek  kellett  volna  adni,  mert 
költségvetést érintő döntés.

- a  közel  260.000.-  forintos  költségből  ítélve  kissé  túlzó  megjegyzésnek  ítéli,  hogy 
nagyon kedvezményesen varrták a ruhákat. 

- vitatja, hogy kötetlen beszélgetés történt volna 2008. október 15-én, szerdán, 18 óra 
után, hiszen a hivatalban szerdán 18 óráig szól a munkaidő. 18 óra előtt kezdődött a 
beszélgetés,  mivel  Máté  Józsefné  akkor  szabadult  fel  a  tevékenységéből.  A „csak 
szóban kérte” megjegyzésre reagálva rögzítette, hogy, jelen pillanatban a polgármester 
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója. Véleménye szerint a hivatkozott egyeztetés 
nem csak szóban kérdés és kötetlen beszélgetés kategória, hanem a munkáltató általi 
feladat meghatározás volt.

- megjegyezte továbbá, hogy az, hogy egy felszólítás elküldésre kerüljön a művelődés-
szervezőnek és az pénzbe kerüljön, mindössze abból adódott, hogy hétfőig nem kapta 
meg  azt  a  listát,  amit  kért  előző  héten  szerdán.  Hétfőn tudomása  szerint  a  szüreti 
felvonuláskor használt ruhákat vitte vissza Máté Józsefné a kölcsönzőbe, ezért nem 
feltételezte, hogy a hétfői napon a művelődésszervező be tud menni a hivatalba. Máté 
Józsefné kedden általában szabadnapját tölti a hétvégi elfoglaltságok miatt, ezért tűzte 
ki  a  szerdai  megbeszélést.  Hozzáfűzte  azt  is,  hogy  a  szerdai  megbeszélés  után  a 
hivatalt már a Bencés Györgyné részére történő kifizetés érdekében telefonon kereste 
a  művelődésszervező.  Addig azonban lehetett  fizetni,  míg nem volt  arról  tudomás, 
hogy mi alapján és mennyit kell számfejteni. Ezért kellett már az éppen postára induló 
kolléganő kezéből kivenni 20-án, hétfőn ezt a levelet.

- nem feltételezte, hogy utólag készült el a lista, hiszen a pénzbeszedés nem így kell, 
hogy történjen.

- arra  a  megjegyzésre,  hogy a  művelődésszervező  igyekszik  a  jövőben kiküszöbölni 
hibákat és azokért elnézést kért, úgy reagált, hogy a lehet, hogy az elnézést megkapja, 
de a kiküszöbölést nem érzi.
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- megjegyezte azt is, hogy az, hogy a gombai rendezvények sokaságát és színvonalát 
példaként  emlegetik,  nem  egyedül  az  Ő  érdeme,  ahhoz  más  is  hozzájárult,  de 
kétségtelen, hogy része van benne. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy az előző testületi ülés óta keletkezett iratokat átnézve van-e 
kérdésük,  hozzászólásuk?  Kérdezte  továbbá  Máté  Józsefné  művelődés-szervezőt  is,  van-e 
hozzáfűzni valója az elmondottakhoz?

Máté Józsefné
Elmondta, hogy nincs hozzáfűzni valója.

Lehota Vilmos
Kérte  a  jegyzőt,  ismertesse,  hogy  milyen  jogszabályi  keretek  vonatkoznak  a  további 
teendőkre.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a fegyelmi felelősséget úgy 
szabályozza, hogy meghatározza, ki az, aki fegyelmi vétséget követ el és rögzíti a fegyelmi 
eljárás lefolytatására vonatkozó pontos szabályokat. 
A Képviselő-testület  dönthet  arról,  hogy fegyelmi  vétségnek  minősíti-e  a  közalkalmazotti 
jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegését, vagy sem. 
Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület a tényállás alapján, hogy az kimeríti a fegyelmi 
vétség törvényi  tényállását,  akkor vagy,  indít fegyelmi eljárást,  akkor vagy nem. Ha indít, 
akkor  meg kell  nevezi  egy vizsgáló  biztost,  aki  a tényállást  pontosan tisztázni  fogja  és  a 
Képviselő-testület soron következő ülésére be kell,  hogy terjessze. Tekintettel  arra, hogy a 
munkaköri leírásban is rögzített képviselő-testületi kinevezési jogkörről van szó, a Képviselő-
testület fegyelmi tanácsként működik és hozza meg a döntését. 
Amennyiben  a  fegyelmi  vétség  tényállását  tisztázottnak  veszi  a  képviselő-testület,  de  a 
kötelezettségszegést  csekély  súlyúnak  minősíti,  akkor  fegyelmi  eljárás  mellőzésével 
maximum megrovásban részesítheti a közalkalmazottat.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy azt kell eldöntetni, hogy a Képviselő-testület indít-e fegyelmi eljárást vagy 
sem. Kérdezte, hogy van- e javaslat a fegyelmi eljárás megindítására, vagy mellőzésére?

Tóth József
Megjegyezte, hogy tekintettel arra, hogy az elmúlt években sokkal súlyosabb dolgoknál nem 
hozott a testület semmilyen jellegű szankciót, nem javasol fegyelmit, hanem a legcsekélyebb 
írásos megrovásra tesz javaslatot.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-testületet, aki egyetértett azzal, 
hogy   a  Képviselő-testület  tisztázottnak  véli  a  tényállást  és  az  ügyben  fegyelmi  eljárás 
lefolytatása nélkül dönt, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  3 
tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel és egy képviselő szavazatának hiányában az alábbi 
döntést hozta:
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157/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 11-én 
megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi elszámolásával 
kapcsolatban felmerült problémák ügyében egyenlő szavazatarány miatt 
nem hozott döntést

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy az, hogy a Képviselő-testület nem indít fegyelmi eljárást, nem kapta meg 
a Képviselő-testület szavazat többségét, ezért kérte, hogy aki az október 11-én megrendezett 
szüreti  mulatságok  pénzügyi  elszámolásához  kapcsolódó  tényállás  objektív  és  gyors 
felderítése  érdekében  Máté  Józsefné  közalkalmazott  elleni  fegyelmi  eljárás  megindítását 
kezdeményezi, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  3 
tartózkodással, 4 ellenvéleménnyel és egy képviselő szavazatának hiányában az alábbi 
döntést hozta:

158/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 11-én 
megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi elszámolásával 
kapcsolatban felmerült problémák ügyében elutasítja a fegyelmi eljárás 
lefolytatását.

Lehota Vilmos
Megállapította, hogy ez a javaslat sem kapta meg a Képviselő-testület szavazati többségét. A 
napirendi alpont újra tárgyalását javasolta.

Tasi Péter
Javasolta, hogy a soron következő napirendi pont kerüljön tárgyalásra és utána folytassák a 
már megkezdett napirend tárgyalását.

Lehota Vilmos
A napirendi pont tárgyalását felfüggesztette.

- Körzeti megbízott rendőr felszólalása

Lehota Vilmos
A monori Rendőrkapitányság részéről megjelent Kenyár Tibor alosztályvezetőnek és Bálint 
Gábor körzeti megbízottnak adta át a szót.

Kenyár Tibor
Elmondta, hogy azért vannak jelen a mai testületi ülésen, mert a monori Rendőrkapitányság 
kapott  az  önkormányzattól  egy  levelet,  mely  beszámol  a  helyi  viszonyokról.  Szeretné 
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megkérdezni  a  Képviselő-testületet,  hogy  van-e  olyan  irányvonal,  ami  a  levél  megírását 
okozta?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a rendőri jelenlétet kérik az iskolával kapcsolatban érzékeltetni,  az iskolás 
gyermekek nem teljesen balesetmentes átkelési lehetőségére tekintettel.
Az is segítséget jelentene, ha rendőrségi támogatással tudna az Önkormányzat intézkedni a 
gombai  3113-as  út  veszélyes  útkanyarulatával  és  a  gyalogátkelőhely  elhelyezési 
nehézségeivel kapcsolatban.

Bálint Gábor
Fizikai  megoldást  javasolt.  Véleményezte,  hogy a Kossuth téren a  járdák helyre  tételét,  a 
Takarékszövetkezetnél pedig járda kialakítását kellene megoldani.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  2007.  november  15-én  volt  egy  közúti  bejárás.  A  közúti  hatóság  úgy 
nyilatkozott,  hogy  a  jelenlegi  nyomvonal  vezetés  mellett  nem látja  lehetőségét  a  kijelölt 
gyalogátkelőhely  megvalósításának.  Ha  felújításra  kerül  ez  az  útszakasz,  akkor  egy  kis 
nyomvonal korrekcióval ezt a gyalogátkelőhelyet létre lehet hozni.

Kenyár Tibor
Elmondta, hogy más településeken sikerrel bevált az a program, hogy az önkormányzatnál 
alkalmazott  közmunkások  ellátnak  olyan  feladatot,  hogy  iskolák,  kiemelt  csomópontok 
környékén, ahol a közlekedési helyzet nem igényel nap, mint nap rendőri jelenlétet segítik a 
kisiskolásokat az átkelésben.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy nem feltétlen bízná a közmunkások felelősségére a gyermekeket. Feladatul 
nem merné szabni ezt számukra.

Erdélyi Zsolt
Hangsúlyozta,  hogy a  Képviselő-testület  a  Jókai  utca  és  a  Takarékszövetkezet  frekventál 
területén kéri, nem állandó jelleggel, csak a lehetőségen belüli segítséget az iskolába egyedül 
gyalogosan  közlekedő  gyermekek  biztonsága  érdekében.  Fontos,  hogy  tudatosodjon  az 
emberekben, hogy azon a ponton rendőri jelenlét lehet.

Kenyár Tibor
A probléma megoldása, a lehetőségek megvitatása érdekében 2008. november 18-án, kedden 
7.00 órakor helyszíni bejárás megtartását javasolta.

Lehota Vilmos
A javaslatot  elfogadva kérte  a  jelenlévő  alpolgármestert,  Kenyár  Tibort  és  Bálint  Gábort, 
hogy a helyszíni bejáráson jelenjenek meg.
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„Az október 11-én megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatos problémák” napirendi pont tárgyalását folytatta a 

Képviselő-testület.

Kósa Erzsébet Anikó
Az előző szavazás kapcsán észrevételezte,  hogy Lehoczki Zoltán képviselő nem szavazott. 
Megjegyezte,  hogy  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatának  38.  §  (2) 
bekezdése  szerint  a  határozathozatalban  köteles  minden  képviselő  részt  venni  a  kizárás 
szabályainak alkalmazásával.  
/ A jogszabály felolvasásra került. /

Lehoczki Zoltán
Kijelentette, hogy a napirendi pont tárgyalása során a szavazáskor szavazni fog.

Fodor Béla
Kérdezte, hogy a megrovás szóbeli, vagy írásbeli intézkedés?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy a  közalkalmazotti  törvény szerint  a  megrovásnak  nincsenek fokozatai.  A 
fegyelmi büntetés „megrovás”. 

Tóth Sándor
Újraszavazást javasolt.

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  fegyelmi  eljárás  lefolytatásának  mellőzésével 
megrovásban részesüljön Máté Józsefné művelődés-szervező, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  3 
tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

159/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 11-én 
megtartott szüreti mulatságok szervezésének pénzügyi elszámolásával 
kapcsolatos problémák ügyében az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület fegyelmi eljárás lefolytatásának mellőzésével
Máté Józsefné művelődés-szervezőt megrovásban részesíti.

Határidő: értelemszerűen  
     Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Máté Józsefné
Megjegyezte,  hogy  nem  érzi  magát  hibásnak,  ha  így  döntött  a  Képviselő-testület 
természetesen elfogadja.
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Lehoczki Zoltán
Kérdezte,  hogy  a  Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíjpályázat  kiírása 
megtörtént-e és milyen módon?
Kérdezte továbbá, hogy a kátyúzási munkák hol tartanak?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a pályázat kiírása megtörtént. A honlapon és a Polgármesteri Hivatalban a 
faliújságon is megtalálható volt. Pályázat azonban nem érkezett.

Lehota Vilmos
A  kátyúzási  munkákkal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  munkások  le  voltak  kötve  az 
Egészségház udvari munkálataival. Amennyiben az időjárás engedi, minden utcában be tudják 
fejezni a kátyúzást.

Máté Józsefné
A  szereplők  kérését  tolmácsolva  felvetette,  hogy  a  Mindenki  karácsonya  rendezvény  ne 
szabadtéren,  hanem zárt  térben,  a  Faluházban kerüljön megtartásra,  majd  a  résztvevők az 
ünnepi műsor után sétáljanak le a karácsonyfáig.

Tasi Péter
A  Mindenki  karácsonya  rendezvényt  mindenképpen  szabadtéri  rendezvényként  javasolta 
megtartani.

Erdélyi Zsolt
A Mindenki karácsonya rendezvényt szabadtéren javasolta megtartani. Véleményezte, hogy a 
Faluházban megtartott műsor után az emberek már nem mennének a karácsonyfához.

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy egyetért  Tasi  Péter  és  Erdélyi  Zsolt  véleményével,  miszerint  a  Mindenki 
karácsonya rendezvény a szabadtéren legyen megtartva.

/ Időközben Erdélyi Zsolt képviselő távozott /

-  Javaslat  a  2008.  évi  költségvetés  kiemelt  előirányzatai  kötelezettséggel  nem terhelt 
összetevőinek felhasználására

Lehoczki Zoltán
A  Pénzügyi  Bizottság  határozati  javaslatát  terjesztette  a  Képviselő-testület  elé,  melynek 
szövegezése felolvasásra került.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  két  dologban  szükséges  a  Képviselő-testület  döntése.  Hozzájárul-e  a 
Képviselő-testület, hogy a pénzmaradvány az önkormányzati dolgozók között meghatározott 
alapelvek  alapján  jutalomként  kifizetésre  kerüljön.  Ha  igen,  akkor  a  Képviselő-testület 
kompetenciája  meghatározni  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének  -  bizottsági  véleményre 
alapozott - javaslatára a polgármesteri jutalmat.
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Tasi Péter
Kérte,  hogy  aki  a  Pénzügyi  Bizottság  határozati  javaslatában  foglaltakkal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

     160/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z   a t  

A Pénzügyi  Bizottság megtárgyalta  a 2008. évi költségvetésben kiemelt 
előirányzatként  szereplő  személyi  juttatás  és  munkaadókat  terhelő 
járulékok  kötelezettséggel  nem  terhelt  kiadási  előirányzatainak 
(továbbiakban: bérmaradványnak) a felhasználására vonatkozó javaslatot, 
és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Pénzügyi  Bizottság  támogatja  a  bérmaradványnak  –  az 
önkormányzat  és  költségvetési  szervei  által  foglalkoztatott 
közszolgálati dolgozók, közalkalmazottak és munkavállalók részére - 
jutalomként történő felhasználását. 

2. A  Pénzügyi  Bizottság  egyetért  a  jutalmazásra  kidolgozott 
elvekkel,  s  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  azokról  a  rendelkezésre  álló 
jutalomkeret közlésével egyidőben tájékoztassa a munkáltatói  jogkör 
gyakorlóját. 

3. A Pénzügyi Bizottság felhatalmazza az Elnökét, hogy az 1-2. 
pontokban foglaltakról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen 
tájékoztassa.

4. A  Pénzügyi  Bizottság  -  az  önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint - 
felhatalmazza az Elnököt, hogy a kialakult bizottsági vélemény alapján 
a  soron  következő  testületi  ülésen  tegyen  javaslatot  arra,  hogy  a 
testület munkáltatói jogkörében eljárva Lehota Vilmos polgármestert a 
2008-ban végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesítse 
egy havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalomban. 

Határidő: 2008. november 13.
Felelős: Szegedi Csaba  a Pénzügyi Bizottság elnöke

Lehota Vilmos
Ismertette  az  alpolgármester  Úr  javaslatát,  miszerint  az  év  végi  ünnepek  közeledtére 
tekintettel  Gomba  község  65  év  feletti  lakosai  részére  személyenként  ezer  forint  értékű 
ajándékutalvánnyal kedvezzen az önkormányzat.
Helyi kereskedelmi egységtől kerülne megvásárlásra az ajándékutalvány.
Kérdezte a hozzászólásokat, véleményeket.

Tóth Sándor
Elmondta, hogy egyetért a javaslattal.
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Lehota Vilmos
Szavazásra kérte a Képviselő-testületet, aki az előterjesztett határozati javaslatot támogatta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

161/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Gomba község 65 év feletti lakosai részére – az év végi ünnepek
közeledtére tekintettel – személyenként ezer forint értékű vásárlási 
utalványt biztosít.

Határidő: értelemszerűen  
     Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 19.10 órakor bezárta

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester
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